
 
  

_____________________________________________________________________________________________________ 
 املنظمة، وفقاً لقنوات االتصال الرمسية يف املنظمة على النحو التايل:ترسل هذه الدعوة إىل جهات املراسلة للبلدان األعضاء يف 

 
 الختاذ إجراء/لإلحاطة، حسب املقتضى:

 جهات املراسلة الرئيسية )وزراء اخلارجية أو الزراعة أو جهات املراسلة األخرى اليت اختارهتا احلكومات(؛
 املمثلون الدائمون لدى املنظمة/ السفارات.

 
 الدعوة أيضا إىل رؤساء منظمات دولية خمتارةترسل هذه 
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 هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة
 

 إعداد التقرير املرحلي التوليفي بشأن تنفيذ خطة العمل العاملية
 للموارد الوراثية احليوانية

____________________________________________________________ 
 
 

ت تتشررررررظم منظمة األغذية والزراعة لألمح املتحدة )املنظمة( بأن تشرررررا إىل هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )اأيئة( اليت أ نشرررررئ 
وم فيه احلكومات مبناقشرررررررة املسرررررررائل املتعلقة بالتنو  البيولوجي من دسرررررررتور املنظمة. واأيئة هي منتدى حكومي دويل تق 1-6مبوجب املادة 

 لألغذية والزراعة والتفاوض بشأهنا.
 

(. وتشررمل خطة العمل العاملية) خطة العمل العاملية للموارد الوراثية احليوانية، اتفقت اأيئة على عملية رصررد لتنفيذ 2009ويف عام  
على املستوى الوطين كل أربع سنوات. واستناًدا إىل التقارير املرحلية  خطة العمل العامليةهذه العملية إعداد تقارير مرحلية قطرية بشأن تنفيذ 

دية عشررررررررررررررة القطرية واملسرررررررررررررافات األخرى، سررررررررررررروم تعدظ املنظمة يف مرحلة الحقة تقريرًا مرحلًيا توليفًيا سررررررررررررريعرض على الدورة العادية احلا
 .2020العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة املزمع عقدها يف شهر يونيو/حزيران  جملموعة

 
نسق الوطين( وتعتزم املنظمة دعوة البلدان اليت مل تبادر إىل ذلك بعد، من أجل تعيني منسق وطين إلدارة املوارد الوراثية احليوانية )امل 

 الذي سررررررررررررررتشررررررررررررررمل مسررررررررررررررلولياته تنسرررررررررررررريق عملية إعداد التقرير املرحلي القطري. وقد بادرت معظح احلكومات إىل تعيني منسررررررررررررررق وطين
ونرجو موافاة . (coordinators/ar-is/national-http://www.fao.org/dad/ نظر القائمة احملدثة باملنسرررررررررررقني الوطنيني على العنوان التايل:ا)

 مررررردير نظرررررام معلومرررررات التنو  الوراثي للحيوانرررررات املسررررررررررررررترررررأنسررررررررررررررررررة  رررررذا التعيني يف أقر  وقرررررت  كن برررررالكترررررابرررررة إىل العنوان الترررررايل:
IS@fao.org-DAD. 

 
وتسررررررررررهيإً لعملية إعداد التقارير املرحلية القطرية، طلبت اأيئة من املنظمة إتاحة الفرصررررررررررة إلعداد التقارير القطرية من خإل ملء  

، سرريتح االتصررال  ميع املنسررقني الوطنيني فرًدا فرًدا وسررتتاا أح إمكانية 2019مارس/آذار  15اسررتبيان إلكينوع عا اإلنيننت. واعتبارًا من 
مستخدم وكلمة مرور. وسوم ت رسل التعليمات اخلاصة مبلء االستبيان اإللكينوع ضمن رسالة  اسحالنفاذ إىل االستبيان اإللكينوع بواسطة 

 .الدعوة وستكون متاحة إىل جانب االستبيان اإللكينوع
 

إىل ما تقدظم، يرجى من البلدان أن تعمل دوريًا على حتديث قوائح جرد املوارد الوراثية احليوانية لديها ضرمن نظام معلومات  ةوإضرافً  
 (.is-http://www.fao.org/dad/التنو  الوراثي للحيوانات املستأنسة )
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أفية إعداد التقارير املرحلية القطرية وحتديث قوائح اجلرد الوطنية ضررررررررررررررمن نظام معلومات التنو  الوراثي وتودظ املنظمة التأكيد على  

عن ضرررررورة للحيوانات املسررررتأنسررررة باعتبارها أداة اسرررريناتياية وطنية إلدارة املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة على ضو مسررررتدام، فضررررًإ 
ار اسررتحداجل جلنة اسررتشررارية وطنية معنية باملوارد الوراثية احليوانية للحرإ على إتاحة الفرصررة جلميع أصررحا  إنشرراء آليات وطنية، على غر 

 املصلحة الوطنيني املعنيني من أجل املشاركة يف إعداد التقارير املرحلية القطرية.
 

ألعضرررررائها و ثلياهتح الدائمة املعتمدة وسرررررفاراهتح وتودظ منظمة األغذية والزراعة لألمح املتحدة أن تنتهز هذه الفرصرررررة لتعر   دداً  
 عن فائق االحينام والتقدير.

 
  


